
• For sjov konkurrencer
Undervejs på udstillingen afholdes der ofte nogle for-sjov konkurrencer. Det er bl.a. vægt-
konkurrence og agurkespisning. Vægtkonkurrence handler om at have det tungeste marsvin 
over og under 5 mdr. Derudover afholdes der ofte agurkespisningskonkurrence, hvor det 
gælder om at marsvinene skal spise om kap og hurtigst muligt spise en skive agurk. Her er 
stemningen munter og der konkurreres for sjov med marsvinene. Belønningen består oftest i 
en roset til de heldige vindere – ud over en masse sjov og grin undervejs.

• Efter bedømmelserne
Når alle dyr er bedømt og finalerne er afholdt, vil oprydningen typisk foregå. Udstillingsar-
rangørerne annoncerer, når det er tid til, at dyrene må pakkes ned. For at sikre dyrene ikke 
får det for varmt eller koldt (afhængig af hvornår der afholdes udstilling) må dyrene ikke 
stilles ud i bilerne, før udstillerne forlader udstillingen. Alle udstillerne giver en hånd med til 
oprydningen, og jo før den er overstået, jo før er der præmieoverrækkelse. 

• Slutningen på udstillingen
Som det sidste på udstillingen, afholdes der præmieoverrækkelse, med mindre det er blevet 
gjort undervejs. Til præmieoverrækkelsen uddeles der rosetter og præmier til de BIG og BIS 
placerede dyr. Fællesskabsfølelsen er stor, når dyr og ejere modtager fortjent klapsalver og 
pæne ord.
Dommerne har som regel også en roset til deres favorit på udstillingen, ligesom der også ud-
deles præmier til for sjov konkurrencerne.

Vi håber, du har fået noget ud af denne lille velkomstfolder
Du er altid velkommen på vores udstillinger, og har du spørgsmål, skal du endelig bare tage 
fat i os eller nogen af de mange udstillere. Der er ingen dumme spørgsmål.

Velkommen til udstilling



Velkommen til udstillingen
Denne folder vil give dig en kort præsentation af, hvordan tingene på en udstilling som denne 
foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide mere, er du velkommen til at henv-
ende dig til arrangørerne eller de forskellige udstillere, som altid gerne hjælper.

Medlemskab af DMK
Det kræver ikke medlemskab af DMK at kunne deltage på udstillingerne. Ikke-medlemmer 
skal betale et ekstra gebyr på 50,- per udstilling ud over tilmeldingsgebyret. Herfra er 
medlemmer af andre europæiske marsvineklubber undtaget.
Ønsker du mere information omkring medlemskab eller at melde dig ind, kan klubbens 
kasserer kontaktes på dmk-kasserer@marsvineklub.dk

Hvor, hvornår og tilmelding
Alle klubbens udstillinger står beskrevet i kalenderen på DMKs hjemmeside samt i Agurke 
Tidende. I indbydelsen fremgår lokation, udstillingsdato, udstillingsgebyrer, tilmeldingsfrist 
og hvor der skal tilmeldes til. Tilmeldingsskemaet findes på DMKs hjemmeside, og dette 
udfyldes og sendes til arrangørerne. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, står udstillingsar-
rangørerne for den pågældende udstilling altid klar til at hjælpe.

Ren konkurrence eller hygge
Mange mennesker tror, at udstillerne er super konkurrencemindede mennesker, som går 
fuldstændig op i udstilling på dyrenes bekostning. Der er dog ikke noget mere forkert – fak-
tisk er drivkraften for langt de fleste udstillere ren hygge og sammenhold. Selvfølgelig er alle 
udstillere
konkurrencemennesker på ét eller andet plan, da alle jo selvfølgelig kommer for at vise 
dyrene frem og gerne med gode resultater – men samtidig er der ingen skuffelse, vrede eller 
misundelse hvis man bliver slået af bedre dyr. Tværtimod glæder man sig på hinandens vegne 
og er hele tiden interesseret i at forbedre sig og lære mere. Marsvineudstillinger er meget 
mere end bare konkurrence mellem marsvin og deres ejere. Faktisk er det grobund for dybe 
venskaber og masser af hygge mellem ligesindede mennesker.

Hvad foregår der på udstillingen?
Det kan være svært at overskue alle de ting, der foregår på en udstilling, så her kommer lidt 
om de mest gængse ting, der ofte går igen.

• Indtjek
For at minimere risikoen for sygdom på udstillingerne, har DMK uddannet en række indtjek-
kere til ved udstillingens start at kigge de tilmeldte marsvin igennem for forskellige sygdom-
stegn. Ingen kommer med vilje til udstilling med syge dyr, men mange tegn kan overses, 
ligesom nogle sygdomme kan udvikle sig undervejs.
Der kigges efter tegn på bl.a. lus, bylder, skab og drægtighed. Findes der sygdomstegn bliver 
enten det pågældende dyr eller hele udstillerende bestand afvist og må ikke deltage i udstill-
ingen. 

• Velkomst og praktiske oplysninger
Efter indtjek sørger udstillerne for deres dyr og 
begynder at gøre dyrene klar til at blive udstillet.
Udstillingsarrangørerne holder en velkomst med 
praktiske oplysninger som f.eks. hvilke dommere, 
der dømmer hvilke dyr, tidspunkt for middagsmad 
mv. Herefter går udstillingen i gang.

• Katalog
På udstillingen sælges der enten kataloger eller printes enkelte, som hænges op. I kataloget 
finder du en oversigt over klasser, hvor du kan se, hvilke dyr der skal op imod hvem og i hvilke 
kategorier. 
Indenfor hver kategori er dyrene inddelt i aldersklasser – under 5 mdr., 5- 8 mdr., 8-12 mdr. 
osv. og derudover er de også inddelt i køn, så hanner er i klasser for sig og hunner for sig. De 
listes efter alder med den yngste først i hver gruppe. Derudover fremgår det om dyret er et A 
eller B dyr. A dyr er dyr af egen avl, hvor B dyr er indkøbte dyr som man ikke selv har avlet. 

• Bedømmelse
Som regel er der 2 dommere til børne/kæledyr og 2 til racedyr, men det afhænger af, hvor 
mange dyr, der er tilmeldt. Hver dommer har en sekretær og denne annoncerer, når de 
kalder op til en ny klasse. Når det bliver ens tur, tager man marsvinet der skal op, med op på 
dommerbordet, placerer det på udstillingsbrættet og venter på det skal bedømmes af dom-
meren. Hvad dommeren kigger på afhænger af hvad marsvinet udstilles som.
I kæledyr/børnedyr kigges der primært på at marsvinet er velplejet, rent, har en god 
kropsform og et godt temperament. I racedyr er der specifikke racetypiske kendetegn der 
bedømmes i forhold til hver race. F.eks. bedømmes marsvinets kropsform, ører og øjne. 
Derudover bedømmes ved nogen racer farven på marsvinet og lignende. 
Sekretæren noterer det som dommeren siger på dyrets bedømmelsesblanket. Bedømmelses-
blanketten får udstilleren bagefter og kan se, hvad dommeren bedømte. Når de forskellige 
klasser er bedømt, afholdes der i BIS, som er finaler for de bedste dyr på udstillingen.


